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Tárgy:  Városi uszoda kiegészítı építési 
munkái 

Sorszám: IV/14 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 A Városi uszoda közbeszerzési szakaszában, a leendı üzemeltetésben részt vevı 
szakemberek részérıl a mőszaki tartalmat illetıen több változtatásra, illetve kiegészítésre 
érkezett javaslat, melyeket megvizsgálásuk után, a becsült ár meghatározásával, az 
alábbiakban tárom a Tisztelt Képviselı-testület elé: 

Sorsz. Javaslat 
Becsült ár 

bruttó ezer 
forint 

1. Lábmosó az uszodatér két bejáratánál (medence mellettiek 
elmaradhatnak) 

750000 

2. Teraszra zuhanyzó kiépítése 540000 

3. Értékmegırzés kulcsos széffel 20 fıre 1075000 

4. Elválasztó kötél felcsévélı szerkezet 950000 

5. Padlóösszefolyó az összes vizes helyiségbe 1300000 

6. Élményfürdı jelleg kialakítása (1 db gejzír, 4 db nyakzuhany, 
3 db pezsgıágy, 5 db víz alatti világítás) 

6790000 

7. Erısített kivitelő zuhanykabinok 1250000 

 Összesen: 12655000 

 Az uszoda az eredeti mőszaki tartalommal is mőködıképes, a javasolt változtatások az 
üzemeltetési tapasztalatokból erednek, illetve lehetıvé teszik a bevétel növelését is. 

Az eszközbeszerzések külön eljárásban, az építési munkák viszont kiegészítı 
közbeszerzési eljárással bonyolíthatóak le. Az árak becsült árak, tehát a beszerzésnél ennél 
várhatóan kevesebbek lesznek. 

1. javaslat: várhatóan nem jelent többletforrást, jelenleg is 2 db van tervben, csak a 
helyszín változik. 

2. javaslat: célszerő megépíteni. 

3. javaslat: késıbb beszerezhetı. 
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4. javaslat: késıbb beszerezhetı. 

5. javaslat: célszerő megépíteni. 

6. javaslat: legalább a víz- és villanyszerelést, aknát célszerő megépíteni és néhány 
elemet. 

7. javaslat: terv szerintiek is megfelelıek. 

 

Határozati javaslat: 

 Békés Város Képviselı-testülete a Városi Uszoda elıterjesztés szerinti 1-es, 2-es, 
5-ös, és részben a 6-os számú kiegészítı építési munkáira bruttó 6,0 millió forintot 
biztosít, és a munkálatok megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki. A többletforrás 
fedezete a Vállalkozói Alap. 
 

Határid ı: Megvalósításra 2009. november 30. 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. április 27. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 


